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Inbjudan

Rev 2, uppdaterad 160810
Rev 3, uppdaterad 160904

Viktiga datum
4 sept
Anmälan ska ske via Eventor (ändrat datum för ordinarie anmälan)
11 sept
Efteranmälan ska ske via Eventor
13 sept
Återbud senast kl. 17.00
15 sept
Startlistor och PM publiceras på hemsidan och i Eventor

Förutsättningar för SM-deltagare
Alla som uppfyller kraven för SM-deltagande får delta, se
http://sm.orientering.se/SMiorientering/Forutsattningarfordeltagare/
Antal heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda.
Tävlingen genomförs med kvaltävling på lördagen och finaler på söndagen, vilket garanterar
samtliga startande två lopp.
Notera: Rankingavgift skall vara betald vid anmälan.

Anmälan
Anmälan görs senast 4 september i Eventor.
Anmälan innebär ett godkännande att arrangörerna får använda bilder på löparen, publicera
löparens namn i resultatlistor i media och på Internet samt GPS-spår på Internet.

Efteranmälan
Senast 11 september i Eventor.

Återbud
Alla som inte tänker starta måste lämna återbud!
Återbud före lottning meddelas till arrangörerna senast 13 september kl. 17.00 via e-post
lillemor.blomqvist@oktv.se eller telefon 0454-402 11, mobil 070-320 07 33.
Återbud efter lottning meddelas på lillemor.blomqvist@oktv.se eller mobil 070-320 07 33.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 850 kr. Efteranmälan debiteras med 50 % högre avgift (totalt 1 275 kr).
Avgiften debiteras respektive klubb i efterhand.

Arenor
Det är olika arenor för kval respektive final inom det avlysta tävlingsområdet, se Eventor.
Tävlande och ledare som följer de tävlande får inte besöka arenan innan start.
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Samlingsplats
Samlingsplats, tillika karantän och uppehållsplats för tävlande innan start, anges i PM.
Senaste tid för inpassering publiceras i PM.

Parkering
Kval:
Parkering på ängsmark intill samlingsplats.
Final:
Parkering på ängsmark vid arenan.
P-avgift 20 kr/dag.
Löpare som anländer med stor buss skall föranmäla detta till Patrik Wåhlin mobil 0708-91 91 52
senast den 10 september.

Avlysning
Området är sedan tidigare avlyst, se sm-2016.se

Klasser och banor
D21
D20
D18
H21
H20
H18

Kval
8,3 km
5,9 km
5,3 km
10,5 km
8,2 km
7,6 km

A-final
12,0 km
8,2 km
7,1 km
17,3 km
12,7 km
9,4 km

B-final
9,3 km
6,3 km
6,0 km
11,7 km
8,1 km
7,8 km

C-final
6,9 km
9,3 km
6,9 km

Lottnings- och seedningskriterier
Enligt Svenska Orienteringsförbundets anvisningar,
http://sm.orientering.se/SMiorientering/HeatindelningseedningochlottningvidSM-tavlingmedkvalochfinal/

Start
Första start kval
lördag kl 9.30
Första start A-final
söndag kl 9.30 Ändrad tid!
Första start B-X-finaler söndag kl 8.45
Kartor
Skala 1:15 000. Ekvidistans 5 m. Offset-tryckt 2016.
Rekognosering och nyrevidering 2015 och 2016 av Per-Ola Olsson.
Gamla kartor finns till försäljning på hemsidan sm-2016.se
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Stämplingssystem
Sportident. SI-nummer anges i samband med anmälan.
Hyrbricka tilldelas löpare som ej anger SI-nummer vid anmälan, kostnad 30 kr.
Förlorad hyrbricka debiteras med 500 kr.
GPS
Ett antal löpare skall bära en GPS-enhet under finalen. Förteckning över vilka löpare som skall
bära GPS anslås vid samlingsplatsen, arenan samt på Eventor.
Den som vägrar att bära GPS diskvalificeras.
Startlistor
Publiceras på hemsidan och i Eventor 15 september.
Terrängbeskrivning - kval
Terrängtyp:
Skogsmark med ett stort antal vägar och stenmurar. Kulturmark endast i anslutning till arena och start.
Kupering:
Måttligt kuperad terräng med flera detaljrika områden, men även detaljfattiga långsluttande
partier. Det finns några få branta detaljrika sluttningar.
Framkomlighet:
Delvis begränsad framkomlighet. Vegetationen består av en stor blandning av mindre hyggen,
täta granskogspartier och fullvuxen gran- eller bokskog.
Terrängbeskrivning - final
Terrängtyp:
Området består till övervägande del av skogsmark och är starkt präglat av de tvära omväxlingarna med bok- och granskog.
Det är rikligt med stenmurar. Stenmurarna utgör fortfarande viktiga fastighetsgränser och är ofta
en naturlig avgränsning mellan de dominerande trädslagen bok och gran.
Mittpartiet är färgrikt på kartan. Här finns övervägande granskog i varierande ålder varvat med
mindre kalhyggen. Runt sluttningarna är bokskogen mest förekommande som trädslag. Kulturmark finns utmed Ryssbergets västra och nordöstra sidor.
Vägar och stigar förekommer i normal omfattning.
Kupering:
Måttlig till stark kupering. Sluttningarna varierar omväxlande i lutning. Höjdplatån har mest svag
kupering.
Framkomlighet:
Det är mycket god framkomlighet. Ett fåtal partier kommer att begränsa framkomligheten p.g.a.
stenbunden mark. Sikten i vit skog är överlag mellan 150-400 meter.
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Det aktiva skogsbruket medför stora variationer i framkomlighet. Uppe på höjdplatån och på några
mindre skiften i sluttningarna finns ett flertal granplanteringar i olika växtålder.
Slutavverkad skog (hygge) finns uppe på de flackare områdena samt på ett markant område i
östra sluttningen.
Tävlings-PM
Preliminärt PM publiceras på hemsidan senast 15 september. Slutligt PM publiceras tävlingsdagen på arenan och på samlingsplatsen. Det är den enskilde tävlandes ansvar att ta del av PM.

Fältmåltid
I deltagaravgiften ingår fältmåltid båda dagarna för samtliga SM-deltagare. Måltiden serveras i
anslutning till arenan. Vegetarisk och specialkost anmäls via Eventor. Fältmåltid till ledare kan
beställas via Eventor. Ej förbeställd fältmåltid kan i mån av tillgång köpas på plats. Pris 80 kr.

Logi
Se hemsidan sm-2016.se

Service
Speaker på arenan är Ola Jodal och Isak Bergman.
Tävlingen kommer att kunna följas live via hemsidan.
Varmdusch på arenan.
Enklare sport- och markaförsäljning på samlingsplatsen. Välsorterad sport- och markaförsäljning
på arenan.

Ledar-/Studiebesökspaket
Ledar-/Studiebesökspaket beställs via Eventor, se information på hemsidan.

Träningspaket
Träningspaket med banor och god terrängrelevans finns till försäljning via hemsidan sm-2016.se.
Passa på!
Pressackreditering
För pressackreditering, se hemsidan.

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterade med denna inbjudan samt tävlingsPM gäller.
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Information
Hemsida

sm-2016.se

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Arrangemangsledare
Banläggare - kval
Banläggare - final
Speaker
Bankontrollant - kval
Bankontrollant - final
Tävlingskontrollant
Pressvärd
SM-coach
SM-ansvarig SOFT

Kerstin Tjernlund
Cissi Lingerud
Marko Karkulehto
Thomas Henmyr
Ola Jodal & Isak Bergman
Anders Wetterling
Bert-Inge Green
Lennart Smedenmark
Per-Arne Höög
Torbjörn Johansson
Tommy Eriksson

070-627 34 63
0708-74 57 31
073-934 64 36
070-680 76 76

070-571 59 84
076-812 94 51
070-303 52 66
070-576 02 67

Publiktävling
Arrangeras söndagen den 18 september. Se separat inbjudan.

SOFT:s huvudsponsor

Guldsponsorer

Silversponsorer

